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Nyt koncept: Gå-hjem møder efter hver større release til Statens 
HR
• Vi vil gerne blive bedre til at kommunikere om ændringerne i løsningen

• Statens HR har årligt 12 releases, der kører i faste intervaller

• Hvert kvartal har således de samme tre typer af releases:

- Release med Oracle funktionalitet

- Release med mindre egenudviklede ændringer

- Release med større egenudviklede ændringer

• Fremadrettet afholdes gå-hjem møder efter hver release, hvis der er større ændringer og justeringer i fx forretningsgange, 
skærmbilleder, ny funktionalitet osv.

• Ændringerne og den nye funktionalitet demonstreres på møderne.

• Fremadrettet vil der også blive udgivet ”release notes”, når der frigives ændringer, der har betydning for jer

• Der oprettes en underside på www.oes.dk, hvor beskrivelser af de enkelte ændringer lægges op. Vi kommunikerer i 
nyhedsbrevet, når den første release note bliver lagt op.

• Feedback er altid velkomment (via Serviceportalen )
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Agenda 

• Global search

• Data fra CPR-registeret

• Angivelse af ”skjul i adressebog” i CPR-modulet

• Nye felter mm. i Effektmodulet

• Forbedret adgang til kontaktoplysninger på kontaktpersoner

• Rapportering

• Integrationspunktet LFS (Lokale fagsystemer)
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Global search

Opsummering af ændringer:

• Ny søgefunktionalitet i toppen af skærmbilledet

• Kan findes på startsiden og på nogle undersider

• Kan bruges til at fremsøge medarbejdere og starte en hurtig handling direkte fra søgningen

• Skjuler personer markeret som ”Fortrolig” eller ”Skjul i SHR adressebog”

Påvirker

• Alle typer brugere i løsningen kan se og bruge søgefunktionaliteten
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Data fra CPR registret

Opsummering af ændringer:

• Ny advarsel i godkendelsesnotifikation, hvis der forsøges at ændre i navn eller adresse på ansat

• CPR data skal som udgangspunkt ikke manuelt rettes, medmindre de står forkert i SHR

• Advarselstekst: ”Der er foretaget ændringer på data, der ejes og løbende opdateres af CPR-registret. 
Såfremt medarbejderen har et CPR-nr. i CPR-registret anbefales det kun at ændre disse data manuelt, i 
det tilfælde, der er sket en fejl i overførsel fra CPR-registret til Statens HR.”

Påvirker:

HR-administratorer og lokaladministratorer 
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Angivelse af ”skjul i adressebog” fra CPR modul

Opsummering af ændringer:

• Mulighed for at angive markering i ”Skjul i SHR adressebog” direkte i CPR modulet

• Sørger for at markeringen gemmes på medarbejderen, når denne er konverteret og godkendt

Påvirker:

HR-administratorer og lokaladministratorer
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Ændringer i Effektmodulet

Opsummering af ændringer:

• Fjernet adgang til ”håndter effekttyper” for lokaladministratorer

Arbejdsgangen ift. oprettelse af nye effekttyper har altid været og er stadigvæk at lokaladministrator (eller 
effektadministrator) skal bestille oprettelse af en helt ny effekttype via serviceportalen og derefter selv lave 
en berettigelsesprofil til den via ”Håndter berettigelsesprofiler for effekter”. 

Indtil releasen havde lokaladministratorer også adgang til menupunktet ”Håndter effekttyper”, men det er 
lukket nu, så ingen fejlagtigt kommer til at oprette noget den vej.  

Påvirker:

Lokaladministratorer
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Ændringer i Effektmodulet

Opsummering af ændringer:

• Opdateret link i mails fra effektmodulet

Linket i de mails, som bliver sendt ud fra effektmodulet, er blevet opdateret, således at linket leder til den blå 
forside af Statens HR og ikke til den hvide velkomstside. Dermed får medarbejderen en mere direkte 
adgang og sparer et klik. 

Det er for nuværende kun teknisk muligt at linke til forsiden af Statens HR, hvorfor der desværre ikke kunne 
linkes helt ind til selve effektmodulet. 

• Afsendermailen ændret for effektmodulet 

(ændringen blev foretaget med august måneds release d. 17.8.22)

Afsender mailen på mails sendt fra effektmodulet blev ændret fra: noreply@oracle.statenshr.dk til 
noreply@statenshr.dk

Påvirker:

Alle modtagere af mails fra effektmodulet  Effektmedarbejdere, lokaladministratorer, ledere og 
medarbejdere.

mailto:noreply@oracle.statenshr.dk
mailto:noreply@statenshr.dk
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Nye felter i Effektmodulet

Opsummering af ændringer:

• Tilføjelse af ”Afdelingsnavn” på effektmedarbejdernes opgaveoversigt

Der er blevet tilføjet en kolonne med medarbejderens afdeling på den opgaveoversigt, som 
effektmedarbejderne har på forsiden af effektmodulet.

Påvirker:

Effektmedarbejderne
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Nye felter i Effektmodulet

Opsummering af ændringer:

• Tilføjelse af navn på bestiller samt medarbejderens lokation i effektbestillinger

Fremadrettet kan effektmedarbejderne se, hvem der har bestilt en effekt i feltet ”Effekt oprettet af” på alle 
effektbestillinger. Tidligere kunne effektmedarbejderne kun se på effektbestillingen, hvem effekten var til, 
men ikke hvem der havde bestilt effekten

Derudover kan effektmedarbejderen fremadrettet se medarbejderens arbejdsadresse på effektbestillingen i 
feltet ”Lokation”. Dermed ved effektmedarbejderen, hvor en effekt skal sendes hen, i de tilfælde hvor 
effektmedarbejderen ikke blot udleverer direkte til medarbejderen. 

Påvirker:

Effektmedarbejderne
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Forbedret adgang til kontaktoplysninger på kontaktpersoner

Opsummering af ændringer:

• HR kan nu se alle registrerede oplysninger på deres medarbejderes kontaktpersoner

Tidligere kunne HR-medarbejdere kun se nogle oplysninger, hvis de tilgik de kontaktpersoner, der var 
registreret på deres medarbejdere. Visse oplysninger, som fx privat telefonnummer var skjult for HR-
medarbejderen, således at de kun kunne ses af medarbejderen selv. 

Med opdateringen er det blevet muligt for HR-medarbejderne at tilgå alle registrerede kontaktoplysninger på 
deres medarbejderes kontaktpersoner. Dermed kan HR hjælpe med fx at kontakte en medarbejders 
kontaktperson fx i en nødssituation, hvilket er et af formålene med at registrere kontaktpersonerne.

Påvirker:

HR-administratorer og lokaladministratorer 
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Rapportering

Opsummering af ændringer:

• Nye genveje til rapportmodulet

• Nye mapper i rapportmodulet med målrettet indhold

• Oprydning/forbedring af 9 eksisterende rapporter

• 1 ny rapport

Påvirker:

HR-administratorer og lokaladministratorer 
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Integrationspunktet LFS (Lokale fagsystemer)

Opsummering af ændringer:

• I ”Organization” filen vil der for hver afdeling nu fremgå CVR og EAN nummer for den juridiske enhed

• I ”Assignment” filen tilføjes afgangsårsager og AKKO på medarbejdere der har en fremtidig 
fratrædelsesdato

• I ”Assignment” filen vil der kunne ses fremtidige ændringer til feltet ‘Forventet slutdato’ 

Påvirker:

Institutioner der benytter LFS integrationen
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